
 

Fra John’s arkiv 

Texelforeningens opstart 

I 1963 fik jeg mine første får. Gennem de forløbne snart 60 år har det på fåresiden udelukkende været dyr af ra-

cen Texel, som jeg gennem alle årene har beskæftiget mig med.  

Jeg har en plan om i fremtiden at foretage ”nogle dyk i arkivet” og fortælle om forskellige begivenheder, som 

forhåbentlig også kan have interesse for andre. 

På opfordring vil mit første indlæg dreje sig om opstarten af Texelforeningen i anledning af, at det i 2023 er 30 år 

siden, at foreningen blev stiftet.  

I rigtig mange år var det den udbredte opfattelse blandt texel-avlere, at der ikke var behov for en selvstændig 

raceforening, idet Dansk Fåreavl burde kunne repræsentere alle fåreavlere uanset race. I stedet samledes texel-

avlerne efter behov med års mellemrum til racemøder, hvor man diskuterede aktuelle racespørgsmål. Det skete 

bl.a. ved et møde i Hammel i 1966, hvor vædderen Jasper og fåret Marika blev udpeget modeldyr for det fremti-

dige avlsarbejde. 

Ved de landsdækkende avlermøder, der årligt blev arrangeret af Dansk Fåreavl, blev det på et tidspunkt praksis, 

at der indgik separate møder for de enkelte racer. Det første egentlige tilløb til en organisering af texel-avlerne 

blev taget ved det årlige avlermøde den 24. november 1990. Her blev der på demokratisk vis valgt et såkaldt ra-

ceudvalg for Texel bestående af 5 medlemmer: Lis Gludsted, Annette Galskjødt, Ole Frandsen, Niels Chr. Madsen 

og John Engsig. 

Der var tale om et udvalg uden penge. Da de enkelte racer kort tid før datidens Ungskue i Herning i 1991 blev 

tilbudt en tom boks beregnet til reklamer mv., opstod der et økonomisk behov. Det blev klaret ved en henven-

delse til alle texel-avlere, der deltog i den daværende fåreregistrering. Mod at betale et frivilligt engangsbidrag 

på 100 kr. fik den enkelte avler navn, adresse og telefonnummer optaget i en avlerliste beregnet til udlevering til 

interesserede. Tilslutningen var overraskende god og på rekordtid blev der samlet bidrag fra omkring 80 avlere. 

Der opstod dog hurtigt et ønske om en egentlig foreningsdannelse i form af en raceforening. Jeg fik til opgave at 

lave et udkast til vedtægter, og der blev indkaldt til en stiftende generalforsamling.  

Denne blev afholdt den 13. februar 1993 i Fredericia, hvor de 46 fremmødte deltagere besluttede at stifte for-

eningen Dansk Texel.  

Til foreningens første bestyrelse blev valgt: Lis Gludsted, Ole Frandsen, Niels Chr. Madsen, Jesper With og Ole 

Hald 

Uden at fortabe sig i enkeltheder blev de første år i foreningens levetid turbulente. Inden for de følgende ca. 10 

år havde foreningen således 5 forskellige formænd/forkvinder. 

John Engsig 
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